
 
 
 

 " בוחרים בחפרנים" -חידון תקנון 
 התקנון הרשמי

 2019 ספטמבר
והוא יחייב לכל דבר  "בוחרים בחפרנים"התוכנית חידון תקנון זה מהווה את התקנון הרשמי של 

. על כל המשתתפים לקרוא תקנון זה בעיון ולהבינו היטב, בטרם וועניין את כל המשתתפים ב
 .חידוןהשתתפותם ב

  הגדרות .1

 בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצידם: 1.1

כל המסמכים והטפסים אשר נמסרו למשתתפים בקשר עם התוכנית, לרבות 
, על כל שלביו, ולאחריו, על ידי באם ישנם במסגרת הליך המיונים לתוכנית

 המפיק ו/או מי מטעמם.

 

"מסמכי 
 התוכנית"

 בע"מ ו/או צוות ההפקה מטעמם.האולפנים המאוחדים 
 

"המפיק" ו/או 
 ההפקה"

 בתקנון זה.כהגדרתו 
 

 "הפרס" 

לזכות בפרס  בניסיוןבמסגרת התכנית  מתמודדים שתתפיםשבו מ הגיון שאלת
 והכל בהתאם לתקנון זה.

 

 /חידון""
 "משחק"

 "בוחרים בחפרנים"
 

 "התוכנית"

 לעיל.לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 
 

 "לרבות"

עומדים בכל תנאי הכשירות הקבועים במסמכי בתוכנית אשר  תמודדיםהמ
 .התוכנית ובתקנון זה

 

"משתתף"/ 
"משתתפים"/ 

 "מתמודד"

 .500501952ח.פ "כאן",  תאגיד השידור הישראלי
 

 "התאגיד"

עליהן יהא על המשתתפים   במסגרת חידון התכנית, אשרהשאלות אשר תוצגנה  
 .חידוןלהשיב כחלק מהתמודדותם ב

 

"שאלה" / 
 "שאלות"

 כל אחד משלבי התוכנית השונים כפי שיפורטו להלן בתקנון זה. 
 

 "שלב"

 . החידוןבמסגרת  יענו המשתתפיםהתשובות אשר 
 

"תשובה" / 
 "תשובות" 

מובהר כי למפיק למניעת ספק,  .  תשובה, המהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית
 שיקול דעת בלעדי בקביעה האם תשובה הינה תשובה נכונה.

 

 "תשובה נכונה"

תשובה, אשר אינה מהווה את התשובה הנכונה לשאלה הרלבנטית. למניעת 
ספק, מובהר כי למפיק שיקול דעת בלעדי בקביעה האם תשובה הינה תשובה 

 נכונה או לא.

 

 "תשובה שגויה"

 כללי .2

הינו התקנון הרשמי של התוכנית, המופקת על ידי המפיק בשיתוף עם ועבור תקנון זה  2.1
בהתאם לתקנון זה אשר נמצא באתר התאגיד או  ההשתתפות בחידון הינההתאגיד. 

 .מערכת ההפקהב

תתנהל השתתפותם של מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם  2.2
  בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. , והכלחידון התכניתהמשתתפים ב

ייתכן, ותקנון זה יתוקן, ישונה ו/או יעודכן, לרבות שינוי ו/או עדכון הכללים, התאריכים  2.3
 .ושיקול דעתו הבלעדי ם לקביעת המפיקוהמועדים הקבועים בתקנון זה, והכל בהתא

, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל תיקון, חידוןהשתתפות בבעצם  2.4
שינוי ו/או עדכון שיעשה בהם, כי הוראות תקנון זה )כפי שיהיו מעת לעת( יחולו עליו 

ובכלל  בקשר עם התוכנית, כל החלטה של המפיקויחייבו אותו, וכן כי הוא יהיה מחויב ב
. מובהר, כי סופית ומחייבת  אשר תהא  תקנון זה ו/או מסמכי התוכנית,עניין פרשנות  ל  ,זה

 תוכנית. חידון העל משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף ב

 מהלך המשחק .3



על ידי איתי הרמן.  ושישאלמהלך התכנית בהכולל שלוש חידות חידון היגיון  3.1
 פייסבוק של התאגיד.באו  המתמודדים יוכלו לענות על החידון באינסטגרם

 בפרסיזכה  בכל חידה תשובה נכונה )שאיננה תשובה שגויה(  היענהראשון ש 3.2
 סך הכל יהיו שלושה זוכים. .כמפורט להלן

 המתמודדים .4

ת התכנית ובני , וכל מי שלוקח חלק בהפקהאולפנים המאוחדים בע"מ התאגיד,עובדי  4.1
תכנית והכל על פי שיקול חידון הם, לא יהיו רשאים להשתתף בהקרוביומשפחותיהם 

 . וו/או מי מטעמ הבלעדי של המפיק ודעת

 :כלליותהנחיות   .5

, להחליף שאלה לערעור  ניתנת  הבלתי  הבלעדית  והחלטתו  דעתו  שיקול"פ  ערשאי,    המפיק 5.1
 מחדש לאחר שהמתמודדים כבר השיבו עליה.  החידוןלהתחיל את או /ו

חשף  איתי הרמן בו במקרהלהחליף שאלה ולהתחיל את השלב מחדש  רשאיתההפקה  5.2
הבלעדי של  הבפני המתמודדים את התשובה הנכונה, וזאת עפ"י שיקול דעתבטעות 

 ההפקה.  

אם מסיבה כלשהי התרחשה תקלה טכנית שסייעה למתמודדים במתן התשובה, רשאית  5.3
 הפקה לפסול את השאלה ולהציג במקומה שאלה חדשה. ה

, המתמודדים עשויים לקבל או לשמוע עצות והסברים מאחרים, לרבות חידוןבמהלך ה 5.4
לגבי שאלה או תשובה )רק במקרה בו הותר במפורש הדבר ע"י המפיק מראש( המנחה 

 שיקול דעת "פהיא ע או אחריםפי עצות המנחה -לשאלה. ההחלטה האם לפעול על
ובאחריותם המוחלטת והמלאה. המתמודדים מוותרים על כל טענה  בלבדהמתמודדים 

 כי הסתמכו על עצת המנחה, או כל גורם אחר. 

ובכלל זאת   המפיקבהן שימוש בתכנית ייקבעו באופן מוחלט על ידי    שייעשהכל השאלות   5.5
 כתשובה הנכונה.  מפיקשנקבעה על ידי ה. התשובה הנכונה היא זו ןסדר הצגת

אם בזמן כלשהו, המנחה לא שומע או טועה בהצגת השאלה או התשובות, ההפקה  5.6
 ה, לתקן את הטעות או להחליף שאלה בהתאם לשיקול דעתחידוןרשאית לעצור את ה

כבר ענה על השאלה בהתבסס על הטעות כאמור, מתמודד ע"פ המקרה הרלוונטי. אם 
להפקה יהיה שיקול דעת מוחלט האם יש להחליף את השאלה או לתקנה או להתייחס 

 לתשובה כפי שניתנה. 

 פרסים .6

 זכאי לפרס ה, יהי"(הזוכ)להלן: " ענה ראשון תשובה נכונה על החידה  אשר  מתמודד 6.1
ויתר המסמכים  וע בתקנון זהבכפוף לקב, )סך הכל שלושה זוכים על שלוש חידות(

כנגד חתימה על אישור  31.10.2019עד ליום הפרס יהיה קבלת ולכל דין. מועד  הנדרשים
 אותו יממש מההפקה שתיצור קשר עם הזוכה  . הזוכה יקבל שובר זכייהקבלת הפרס

 ,לאחר תיאום מול נציג מכירות של באגבאחת מחנויות "באג" שייבחרו    לאזניות    הזוכה
פרטיו , אשר 15.10.2019יצוין כי יש ליצור קשר עם נציג מכירות של באג עד ליום 

 .מופיעים בשובר הזכייה

המפיק יכריע בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר  6.2
בהירות במסגרת זכייתו של הזוכה בפרס ו/או בקיום התנאים ו/או מכל סיבה אחרת 

ל הדין או הוראות תקנון זה או בכל סיבה רלוונטית אחרת )לרבות הקשורה בעבירה ע
 אם יתגלה כי אדם אחר עזר לזוכה בכל דרך ואופן שהם לזכות בפרסים(. 

כל מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא )אם וכפי שחלים(, בקשר עם הפרס, יחולו  6.3
לקבלת הפרס. כל מס על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית ויהוו תנאי 

המפיק ו/או התאגיד יהיו  ו/או היטל ו/או אגרה ייקבעו לפי ערך הפרס במועד המסירה.
רשאים להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכים ו/או כל מידע 

 אחר כנדרש על פי דין.

 . ההזכאות לפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכ 6.4

למניעת הספק, מובהר כי למעט הפרס, לא תוענק למתמודדים כל תמורה בגין  6.5
 החידון,את    לשנות/ההפקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל.  בחידוןהשתתפותם  

 לשנות/, לבטלאת זכיית הזוכים לשנות/לבטלאת השתתפות המתמודד,  לשנות/לבטל



בכל עת ומכל סיבה ולמתמודדים ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או  את מימוש הזכייה
 תביעה בנושא כנגד ההפקה ו/או התאגיד.

 הוראות כלליות .7

ההשתתפות  זכותלא ניתן להחליף או להעביר את  .כל מתמודד חייב להשתתף בעצמו 7.1
 לאחר.  חידוןב

דעתה  ההפקה תהיה רשאית לשנות את כללי תקנון התכנית מעת לעת, על פי שיקול 7.2
הבלעדי. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר 
שהועבר למתמודדים על ידי ההפקה, אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר 

 על התקנון. 

ההפקה תהיה רשאית לערוך את התכנית, לגרוע ממנה ו/או להוסיף לה לפי שיקול דעתה  7.3
 גמתית. הבלעדי לרבות עריכה מ

לא תהיה כל טענה תמודד  בפועל ולמ  וכלשה  משחק/ההפקה אינה מתחייבת לשדר תכנית 7.4
  ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.

ולמתמודדים לא תהא כל טענה חידון מערכת התוכנית רשאית לשנות את אופי ושלבי ה 7.5
 על כך.

מטעם  ללא דרישת תמורה או דרישה כספית או אחרת ההשתתפות בחידון הינה 7.6
 . המתמודד

כל הזכויות לרבות זכויות קניין רוחני  וזכויות יוצרים בתכנית, בפורמט ו/או בקשר  7.7
להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים  ם, אשר רשאילמפיק ולתאגידאליה שייכות 

 שלישיים. 

 החידון בתכנית ייקבעתקבע.  דעת ההפקה או מי מטעמהבמקרה של חילוקי דעות,  7.8
בנוגע   ההפקה  יה רשאי לערער על החלטתיה  ידי ההפקה והמתמודד לאבאופן מוחלט על  

התכנית במהלך צילומי התכנית ואף לאחר סיומה. בכל מקרה, לא תהא   חידוןלתוצאות  
בנוגע לתנאי זכייה, מועד מימוש התאגיד ההפקה ו/או  טענה או תביעה כנגד למתמודד

 הזכייה וכו'.

 

 לשיקול בהתאם, המפיק ידי על תיעשה זה לתקנון בהתאם, המפיק של קביעהאו /ו החלטה כל
תהא סופית ובלתי ניתנת  המפיק של( ו)או אי פעולת והבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולת ודעת

המתמודד מסכים כי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך.  למתמודדלערעור, ולא תהא 
נהג לפיו )בכפוף לכל שינוי ו/או עדכון שייערך בו על ידי ילכל דבר ועניין וכי  ויחייב אות התקנון

 .הבלעדי( ודעת לשיקול בהתאםהמפיק, 


